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NOVÁ 
ŠKODA FAbiA tsi 
již od 5 999 Kč měsíčně.

NelAmte si hlAVu  
s AKONtAcí.

NOVÁ 
ŠKODA FAbiA tsi 
již od 5 999 Kč měsíčně.

NelAmte si hlAVu  
s AKONtAcí.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

skodabezstarosti.cz

Platné znění podmínek naleznete na skodabezstarosti.cz.

Užijte si radost z nového auta a starosti nechte na nás. Se službou ŠKODA Bez starostí si teď 
můžete pronajmout třeba vůz Nová ŠKODA Fabia 1.2 TSI 66 kW za 5 999 Kč nebo Nová ŠKODA 
Fabia Combi 1.2 TSI 66 kW za 6 499 Kč měsíčně ve verzi KOMPLET. A to včetně pojištění, servisu  
a sady zimních kol. Naši úplnou nabídku najdete na skodabezstarosti.cz. Zeptejte se nás on-line 
na chatu, zavolejte na Infolinku ŠKODA na čísle 800 600 000 nebo se s nabídkou seznamte přímo 
u nás.

Nový vůz bez akontace. Bez starostí. Snadno.

ŠKODA Bez starostí

DOBE-CAR s.r.o., Tovární 1250 , 769 01  Holešov
Tel.: 573 397 424, www.dobecar.cz
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>     zajímavost
oBsaH

pavilon se vrátí do vizovic

>  4 
rozHovor 
draží a prodává umělecká díla. Baví Ho to víc než matematika 
Galerista Gabriel Slanicay. Nehraje si na žádného estéta. Přišel na schůzku ve svet-
ru a v riflích. Než jsme usedli ke kávě v prostorách jeho galerie v Ostrožské Nové Vsi, 
poprosil, aby si ještě mohl dát v bufetu gulášovou polévku s rohlíkem. Na stojáka. Ale už 
tam jsem se od něj dozvěděl, že se mu před pár měsíci podařil v aukci, které pravidelně 
pořádá, prodej obrazu Jana Zrzavého za rekordní cenu 1,8 milionu korun. Ač vystudovaný 
matematik, žije z obchodu s uměním.

>  7 
informace 
fotovoltaika má znovu zelenou, je na ni možné čerpat státní dotace 
Do roku 2045 může roční výroba střešních solárních elektráren dosáhnout 7 400 giga-
watthodin. Takové množství odpovídá přibližně polovině roční výroby jaderné elektrárny 
Temelín nebo roční výrobě uhelné elektrárny Prunéřov II, vyplývá ze studie České foto-
voltaické průmyslové asociace (CZEPHO), podle které stát může na rozvoji malé solární 
energetiky vydělat více než půl miliardy korun. Zájemci mohou na své solární elektrárny 
nově čerpat státní dotace.

VYDAVATEL
magazínu Firemní PARTNER
 
HEXXA.CZ, s.r.o. 
Registrace MK ČR E 16333

Vychází v nákladu 20 500 ks. 
Neprodejné.
www.firemnipartner.cz

REDAKCE 
Vavrečkova 5262
(23. budova)
760 01 Zlín 
tel./fax: 577 271 206 
e-mail: redakce@firemnipartner.cz

Mgr. Jaroslav Janečka – šéfredaktor 
Mgr. Vojtěch Cekota – redaktor 
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Eva Křeková – 775 661 729
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Ing. Jana Nováková – 774 438 700 
Martina Hofrová – 776 542 474

DISTRIBUCE
Česká pošta, s.p. 
Distribuce do všech firemních schránek 
ve Zlínském kraji, na určená místa a adresy.

UPOZORNĚNÍ
Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce.

TERMÍNY
Datum vydání 20. listopadu 2015.
Uzávěrka příštího čísla 30. ledna 2016.

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ
KOMA MODULAR, TIC, Vitasana

Společnost KOMA MODULAR, která České republice pronajímala pavilon na EXPO 2015, ozná-
mila, co bude s elegantní budovou nyní, po skončení Všeobecné světové výstavy. Firma nekývla 
na nejvyšší nabídku, ale na možnost udělat z pavilonu nový symbol města a kraje. „Pavilon 
rozebereme, převezeme a znovu postavíme u nás ve Vizovicích,“ oznámil ředitel společnosti 
KOMA MODULAR Stanislav Martinec a dodal: „K tomuto rozhodnutí mě vedlo několik důvodů. 
Velmi nám záleží na zachování původního rázu a architektury budovy a jejího účelného užívání 
a také jsem patriot, takže když mohl Tomáš Baťa ve své době postavit ve Zlíně nejvyšší budovu 
v Evropě, můžeme my ve Vizovicích postavit pavilon z EXPO.“ Pavilon dorazí do Vizovic během 
ledna příštího roku, následně započne jeho montáž.
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>   rozHovor

Galerista Gabriel Slanicay. Nehraje si na žádného estéta. Přišel 
na schůzku ve svetru a v riflích. Než jsme usedli ke kávě v prostorách 

jeho galerie v Ostrožské Nové Vsi, poprosil, aby si ještě mohl dát v bufe-
tu gulášovou polévku s rohlíkem. Na stojáka. Ale už tam jsem se od něj 

dozvěděl, že se mu před pár měsíci podařil v aukci, které pravidelně po-
řádá, prodej obrazu Jana Zrzavého za rekordní cenu 1,8 milionu korun. 

Ač vystudovaný matematik, žije z obchodu s uměním.

draží a prodává umělecká 
díla. Baví ho to víc než 

matematika 

Proč jste vystudoval matematiku, a na-
konec jste se matematikem nestal?

Měl jsem v mládí dvě lásky. Umění a mate-
matiku. Matematiku jsem studoval na vyso-
ké škole, ale po pěti letech jsem jí měl už plné 
zuby, samozřejmě myšleno s nadsázkou. O to 
více mne lákalo umění, kterému jsem se už 
v době studií věnoval jako koníčku. Navíc 
podnikání mělo pro mne, jakožto mladé-
ho člověka, příchuť dobrodružství. Hned 
po státnicích jsem do toho skočil rovnýma 
nohama a otevřel galerii v Brně. V té době 
jsem již provozoval galerii na internetu.

A hned jste se chytl?
Mé podnikání v obchodu s uměním mělo 

různý průběh. Začátky byly těžké. Potom 

například bylo období, kdy jsem měl po re-
publice šest galerií plus v létě zhruba deset 
galerií na různých zámcích, ale bylo to spo-
jeno s vysokými náklady i vlastním totálním 
nasazením. Přes léto žádná dovolená atd. 
Za ideální stav považuji to, jak to fungu-
je nyní. Máme hlavní galerii v Praze u Ná-
rodního divadla a administrativní zázemí 
v Ostrožské Nové Vsi. V Praze pořádáme 
každé dva měsíce tzv. sálové aukce. Plus 
na internetu běží průběžná on-line aukce, 
pravidelné on-line měsíční aukce, tematické 
aukce.

Šestkrát do roka pořádáte aukci. 
Z toho už vyplývá určitý pravidelný ryt-
mus práce, že?

V dvouměsíčním cyklu musíme vždy se-
hnat kolekci kvalitních věcí, vydat aukční ka-
talog, v Praze připravit předaukční výstavu 
dražených děl, v neposlední řadě přichystat 
vlastní dražbu v Topičově salonu.

Kromě Prahy máte nyní ještě další ga-
lerie?

Máme Divadelní galerii v Uherském Hra-
dišti, ale o tu se plně a na svou odpověd-
nost stará moje maminka. Mimo jiné si tam 
mohou naši klienti vyzvedávat vydražená 
díla. V Ostrožské Nové Vsi máme kanceláře 
a sklady a také tam je výdejní místo vydra-
žených děl z aukce.

Kolik lidí chodí na vaše aukce?
Na každé aukci míváme tak 350 až 400 

položek. Lidé šetří čas, nepotřebují být osob-
ně přítomni. Na sál přijde na aukci třeba jen 
deset dražitelů. Mnohem více jich přihazuje 
na internetu. Nebo nám dají pevný limit, 
hranici, do které jsou ochotni dražit, a my je 
při dražbě zastupujeme. Nebo jsou s námi 
při dražbě v kontaktu po telefonu a dávají 
pokyny, do jaké výše máme za ně přihazovat.

Vedete si nějakou statistiku?
Přesně to nevím, ale ročně můžeme pro-

dat tak kolem dvou tisíc položek. Pokud jde 
o obrat, u jednotlivé aukce to dělá tak asi 
milion korun. Ale letos v červnu jsme měli 
rekordní aukci s obratem až tři miliony ko-
run. Tehdy se nám podařilo vydražit obraz 
Žlutá bárka od Jana Zrzavého za celkovou 
cenu 1,8 milionu korun. Jednalo se o olej 
s temperou na kartonu z roku 1948 o veli-
kosti 28 × 30 centimetrů. Jan Zrzavý obraz 
věnoval svému příteli, malíři Vilému Kaf-
kovi. Obraz byl posouzen Janou Orlíkovou, 
nejuznávanější znalkyní díla Jana Zrzavého 
a autorkou jeho monografie.

Kde umělecká díla nejčastěji získává-
te?

Máme několik stálých dodavatelů, sbě-
ratelů umění, kteří vylepšují své sbírky. 



>   rozHovor

INZERCE

Horší kusy, které koupili před lety a nyní 
už do sbírky nepasují, prodávají. Získané 
prostředky pak využívají k novým akvizi-
cím. Potom určité množství položek získá-
me od lidí, kteří potřebují prodat například 
obraz po babičce. Samozřejmě taky díla na-
kupujeme.

Jak se určuje výchozí cena uměleckého 
díla?

Vyvolávací cenu stanovujeme po dohodě 
s majitelem díla. Víme, za kolik jsme schopni 
danou věc prodat, z toho pak vycházíme. 
Samozřejmě, pokud se v představě o ceně 
zásadně rozcházíme, tak věc do aukce ne-
vezmeme. 

Dražíte také nově vytvořená díla sou-
časných výtvarníků?

Tato díla se snadno získávají, ale špatně 
prodávají. Žijící umění je málo likvidní. Exis-
tuje sorta sběratelů, kteří sbírají současné 
autory. Je zajímavé, že například ve Velké 
Británii nebo v Americe se díla současných 
umělců prodávají více než u nás. Je to do jisté 
míry dáno tím, že díla řekněme klasické 
moderny, potažmo poválečného umění, jsou 
ve světě už cenově nedostupná, stojí stovky 
milionů dolarů a více. Část poptávky se lo-
gicky přesunula do segmentu současného 
umění. U nás jsou díla poválečného umění 
ještě relativně cenově dostupná, klasická 
moderna se ale už pomalu přibližuje k ce-
nám evropského trhu. Je to dáno i tím, že tato 
díla z trhu postupně mizí. Poptávka značně 
převyšuje nabídku.

UmĚNÍ JAKO iNVestice? ANO, Ale mU-
sÍte tOmU ROZUmĚt

Takže váš byznys funguje. Přejděme 
však ještě k jiné stránce, která s tím sou-
visí. má smysl a je bezpečné nakupovat 
umělecká díla s cílem dlouhodobého 
uchování nebo rozmnožení hodnoty 
peněz? tedy lze brát nákup umění jako 
investici?

Odpovědět na tuto otázku je hodně složi-
té. Možná bych začátečníkům doporučil, aby 
si na úvod přečetli knížku Dona Thompsona 

Jak prodat vycpaného žraloka za 12 mili-
onů dolarů, kterou vydalo nakladatelství 
Kniha Zlín. Jsou v ní popsána zákulisí trhu 
s uměním. Prvním předpokladem úspěšné-
ho investování do umění je, že tomu člověk 
musí absolutně rozumět. I když vám někdo 
poradí správné autory, snadno se může stát, 
že koupíte jejich špatné obrazy. Slabé obrazy 
ani od slavných autorů se nebudou dobře 
zhodnocovat. Kdo chce efektivně investovat 
do umění, asi by měl mít nějakého vlastního 
galeristu, který tomu rozumí, a který bude 
sbírku uměleckých děl budovat.

Nakupování obrazů je dlouhodobou in-
vesticí. Jsou případy, kdy se umělecké dílo 
zhodnotí velmi rychle. Některá díla se mo-
hou zhodnotit i v horizontu deseti let třeba 
třikrát. Průměrný výnos při větším počtu 
obrazů, když máte širší portfolio, bývá ale 
mnohem nižší. Jsou i případy, že se po letech 
obraz neprodá ani za původní cenu. O těch 
se ale nikde nepíše, takže by se mohlo zdát, 
že se zhodnocují všechny obrazy, ale není 
tomu tak.

Je nevýhoda, že obrazy nejsou příliš lik-
vidní, že za ně nedostanete peníze tak rychle 
jako například za akcie. Neznamená to, že 
vždycky prodáte všechno, co byste chtěl 
prodat. Můj postoj je takový, že člověk by 
měl mít z umění primárně radost, vždyť 
kupuje krásnou a hodnotnou věc, a až potom 
sledovat nějaký investiční záměr. Na trhu 
jsou desetitisíce obrazů a nějaké dlouho-

> TEXT Vojtěch cekota

dobé zhodnocení můžete očekávat třeba 
jen u deseti procent z nich. Zbytek je oby-
čejným spotřebním zbožím, které v sobě 
žádný investiční prvek nenese. Mohu při-
znat, že i my, i když se v umění vyznáme, 
jsme koupili hromadu věcí špatně. Sběratel, 
který sbírá srdcem, citlivě vybírá, co koupí, 
čte odbornou literaturu, chodí na výstavy. 
Když je v zahraničí, navštíví slavné galerie 
moderního umění. Takový má velkou šanci, 
že je po letech odměněn bonusem zhodno-
cení své sbírky. 

mgr. Gabriel slanicay

 Majitel Galerie Dolmen.
 Narodil se v r. 1976 ve Zlíně.
  Absolvoval Gymnázium 

v Uherském Hradišti.
  Vystudoval odbornou 

matematiku na Matematicko-
fyzikální fakultě Karlovy 
univerzity v Praze.

  Nyní žije v Kunovicích, je ženatý, 
má dvě děti.

www.galerie-dolmen.cz

Jak probíhá aukce?
Živá aukce se řídí podmínkami aukčního 

řádu, který je nedílnou součástí registrace 
účastníka.

Průběh živé aukce je rozdělen do dvou 
dražebních kol. První z nich probíhá 
na webových stránkách Galerie Dolmen. 
Začátek prvního kola je stanoven vždy 
21 dní před datem konání aukce. Během 
prvního kola aukce je možno činit příhozy, 
tzv. první podání, na předměty z aukčního 
katalogu. První kolo končí ve 20 hodin den 
před termínem dražby.

Druhé kolo začíná v den a hodinu, které 
jsou uvedeny v aukčním katalogu. Výše 
nejnižšího podání (vyvolávací cena) je 
určena výší příhozu dosaženou v prvním 
kole.

Vyhlašovatel zajistí při aukci vyvolání 
předmětu jeho pořadovým číslem. Po vy-
volání mohou dražitelé činit příhozy zved-
nutím dražebního čísla. O pořadí příhozů 
rozhoduje licitátor.

K vydražené ceně je vydražiteli účtová-
na provize ve výši 20 procent.

Dražitel může dražit kteroukoli věc i bez 
své osobní přítomnosti na aukci, vyhoto-
ví-li písemnou plnou moc k zastoupení, 
určí-li věci, které za něho má vyhlašovatel 
dražit, určí-li limit, do kterého má za něho 
vyhlašovatel přihazovat, a to pro každou 
věc zvlášť. Dražit po telefonu lze po pí-
semné dohodě. /red/
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> zBlízka

Podle ředitelky CZEPHO Veroniky Kno-
blochové studie ukazuje široké možnosti 
střešních solárních elektráren. „Vedle eko-
logicky šetrné elektřiny jsou přínosem 
také nová pracovní místa. Celkem mohou 
instalace solárních panelů na střechy vy-
tvořit až tisíc nových pracovních míst,ˮ 
mínila Knoblochová. Novému solárnímu 
boomu nahrává i příznivá cena fotovol-
taických panelů, které tak mohou snížit 
závislost na dodávkách elektřiny ze sítě.

 „Celkem by mohly být na střechách in-
stalovány malé solární zdroje o celkovém 
výkonu přes 4500 megawattů, což by zna-
menalo zvýšení energetické soběstačnosti 
pro téměř milion českých domácností,ˮ 
doplnil Martin Sedlák, výkonný ředitel 
Aliance pro energetickou soběstačnost.

 
Pomáhá i postoj státu
Rozvoji energie z obnovitelných zdrojů 

a novému solárnímu boomu nahrává i ny-
nější postoj státu. Podle ministerstvem 
průmyslu a obchodu navržené aktualizace 
Národního akčního plánu České republi-
ky pro energii z obnovitelných zdrojů by 
její podíl v roce 2020 na hrubé spotřebě 

fotovoltaika má znovu zelenou,  
je na ni možné čerpat státní dotace

energie v tuzemsku měl činit 15,9 procen-
ta. Současný plán schválený v roce 2012 
počítal pouze s podílem 14 procent.

 Podle údajů Energetického regulačního 
úřadu činila v loňském roce v České repub-
lice hrubá spotřeba elektřiny, která počítá 
i s elektřinou spotřebovanou při výrobě 
a se ztrátami v sítích a přečerpávacích 
vodních elektrárnách, asi 70 terawattho-
din. Podíl obnovitelných zdrojů byl 13,2 
procenta.

 Fotovoltaice přeje také nové nastavení 
dotačního programu Nová zelená úspo-
rám, kde se nově objevila podpora pro 
malé střešní instalace. Podle ministerstva 
životního prostředí je v programu pro le-
tošní rok k dispozici 520 milionů korun, 
v příštím roce se počítá s částkou 2,85 mi-
liardy korun. Program potrvá až do konce 
roku 2021 a v příštích šesti letech by měl 
rozdělit 27 miliard korun, které stát získá 
z prodeje emisních povolenek.

 „V posledním roce a půl jsme nastavili 
a prověřili nové, jednodušší a otevřeněj-
ší podmínky programu. Ty z něj učinily 
program stabilní a předvídatelný na ně-
kolik let dopředu, proto dnes můžeme 

šrouby
a matice,
máme jich

tisíce!

Váš dodavatel spojovacího
materiálu s 12 pobočkami
v celém kraji. Adresu prodejny
ve Vašem městě naleznete na 

Do roku 2045 může roční výroba střešních solárních elektráren dosáhnout 
7 400 gigawatthodin. Takové množství odpovídá přibližně polovině roční výro-
by jaderné elektrárny Temelín nebo roční výrobě uhelné elektrárny Prunéřov II, 
vyplývá ze studie České fotovoltaické průmyslové asociace (CZEPHO), podle které 
stát může na rozvoji malé solární energetiky vydělat více než půl miliardy korun. 
Zájemci mohou na své solární elektrárny nově čerpat státní dotace.

vyhlásit výzvu, která potrvá až do roku 
2021 a ve které by už nemělo docházet 
k zásadním změnám v průběhu programu. 
Naším cílem je, aby lidé mohli z Nové zele-
né úsporám pohodlně a průběžně čerpat 
dotace na renovace, které jim v budoucnu 
ušetří desítky tisíc korun,ˮ uvedl ministr 
životního prostředí Richard Brabec (ANO).

 Podle něj si žadatelé díky kontinuální 
výzvě mohou svoji akci v klidu naplánovat 
a přizpůsobit svým finančním i časovým 
možnostem. „Realizaci úsporných opatře-
ní tak mohou provádět po částech i v prů-
běhu několika let, a to s dotací,ˮ dodal 
ministr. Z programu bude možné nově 
získat dotaci na instalaci fotovoltaických 
systémů pro přípravu teplé vody a insta-
laci malých solárních elektráren určených 
pro výrobu elektřiny k přímé spotřebě 
v domácnostech. Na systém bude možné 
získat až 100 000 korun.

„My jsme se k tomuto kroku rozhod-
li především proto, abychom motivovali 
občany k energetické soběstačnosti. Rodi-
nám přinese instalace solárních systémů 
nemalé úspory, nová podpora pomůže 
snižovat závislost České republiky na fo-
silních palivech a rozvíjet využití obno-
vitelných zdrojů energie v ČR,ˮ doplnil 
Brabec.

Kdy a kde žádat
 O dotaci je možné žádat před realizací 

podporovaných opatření, v jejich průběhu 
nebo i po dokončení. „Perfektně zpracova-
né žádosti podané na již realizované pro-
jekty proplácíme do devíti týdnů od jejich 
podání. U žádostí, kde žadatelé realizují 
opatření až po jejich schválení, garantuje-
me proplacení do šesti týdnů od doložení 
realizace,ˮ popsal ředitel Státního fondu 
životního prostředí ČR Petr Valdman.

 K podání žádosti stačí vyplnit formu-
lář na www.novazelenausporam.cz. Žada-
telům, kteří nemají přístup k internetu, 
mohou s podáním elektronické žádosti 
pomoci pracovníci na krajských poboč-
kách státního fondu životního prostředí. 
V obou případech je však nutný také vy-
tištěný vyplněný a podepsaný formulář 
žádosti o dotaci, který je potřeba spolu 
s dalšími předepsanými přílohami zaslat 
nebo osobně doručit do pěti dnů na pří-
slušné krajské pracoviště státního fondu 
životního prostředí. K této žádosti musí 
zájemce o dotaci také přiložit projekto-
vou dokumentaci navrhovaných opatření 
a energetické hodnocení.

 
ceny elektráren
Podle informací České fotovoltaické 

průmyslové asociace se ceny malých fo-
tovoltaických systémů pohybují kolem 35 

>     zpravodajství
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šrouby
a matice,
máme jich

tisíce!

Váš dodavatel spojovacího
materiálu s 12 pobočkami
v celém kraji. Adresu prodejny
ve Vašem městě naleznete na 
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000 korun za kW pro instalace mezi 20 
až 30 kW a ke 40 000 korun za kW pro 
instalace do 10 kW. Pro rodinné domy 
jsou typické instalace kolem 5 kW. Pro 
jejich instalaci domácnosti podle novely 
energetického zákona nebudou potřebovat 
licence, Energetickému regulačnímu úřadu 
pouze doloží platnou revizi zařízení.

 
Úprava pravidel
Česká fotovoltaická průmyslová asocia-

ce a Aliance pro energetickou soběstačnost 
ale upozorňují i na nutnost soustředit se 
na úpravu pravidel energetického trhu. 

Ten by měl umožnit snadné zapojení 
solárních, ale také větrných elektráren. 

Zároveň je podle nich třeba posílit roli 
domácností a menších podniků jako sa-
movýrobců vlastní elektřiny. „Je třeba, 
aby cenově efektivní trh s energií počítal 
s velkým podílem variabilních zdrojů elek-
třiny ze slunečních a větrných elektráren 
a umožnil vysoký stupeň flexibility tak, 
aby spotřebitelé elektřiny mohli čerpat 
výhody energie z obnovitelných zdrojů. To 
obnáší zajistit schopnost reagovat na po-
ptávku, možnosti skladování energie, ale 
také propojení elektroenergetiky se systé-
my vytápění či dopravou, které by využily 
případné přebytky obnovitelné elektřiny,ˮ 
poznamenal Martin Sedlák z Aliance pro 
energetickou soběstačnost.  /jzb,jjn/

dřívější solární boom s pachutí
Česká republika zažila solární boom 

vyvolaný zvýhodněným výkupem ener-
gie na přelomu desetiletí. Instalovaný 
objem solárních elektráren se v roce 
2010 zvýšil oproti předchozímu roku 
více než čtyřikrát. 

Stát na to na konci roku 2010 reagoval 
zavedením šestadvacetiprocentní daně pro 
solární elektrárny uvedené do provozu 
v letech 2009 a 2010. Platit měla tři roky, 
později byla její účinnost prodloužena 
a snížena sazba na deset procent.

 Provozovatelé elektráren zavedení 
odvodů kritizovali jako nečekaný a pro-
tiústavní zásah do svých podnikatelských 
záměrů. Proti Česku vedou arbitráže, mno-
zí se v soudních sporech pokoušejí doložit 
takzvaný rdousící efekt. Ústavní soud totiž 
v minulosti rozhodl, že solární odvod není 
v obecné rovině protiústavní, pokud nemá 
na konkrétní firmu právě zmíněný rdousící 
efekt. Podle dostupných informací se jej 
zatím žádné firmě prokázat a dosáhnout 
prominutí daně nepodařilo.

 Solárními elektrárnami se zabývají také 
trestní soudci. Důvodem je výkupní cena 
za energii dodanou ze solárních elektrá-
ren do veřejné sítě. Do konce roku 2010 

totiž byla velmi příznivá, protože stát chtěl 
touto formou podpořit výrobu ekologické 
energie. K 1. lednu 2011 se ale cena změ-
nila; snížila se zhruba o polovinu. Některé 
elektrárny ale dostaly od Energetického 
regulačního úřadu licenci pro zahájení pro-
vozu doslova v posledních hodinách roku 
2010. Jak se později ukázalo, nesplňovaly 
podmínky pro to, aby byly ještě do ledna 
2011 spuštěny.

Dvacet dva žalob
 Na nesrovnalosti kolem solárních elek-

tráren upozornil i nejvyšší státní zástupce 
Pavel Zeman. Podal 22 žalob, v nichž žádal 
soudní zrušení licencí pro solární elek-
trárny, které je získaly koncem roku 2010 
za pochybných okolností. Uspěl u poloviny 
žalob. Například Krajský soud v Brně nyní 
projednává kauzu solární elektrárny Mrlí-
nek na Kroměřížsku, jejíž majitel si podle 
obžaloby mohl za 20 let provozu nezá-
konně vydělat zhruba 300 milionů korun. 
Čtyřem obžalovaným hrozí za podvod až 
deset let vězení.

 Policie se zabývala či zabývá také řa-
dou dalších případů. V jednom z prvních 
rozsudků brněnský krajský soud loni 
poslal vlastníka solární elektrárny Držo-

vice na Prostějovsku za pokus o podvod 
na 6,5 roku a dodavatele stavby na sedm 
let do vězení. Podle spisu získali pro elek-
trárnu v roce 2010 nezákonně licenci pro 
provoz, čímž by za 20 let vznikla škoda 
239,6 milionu korun. Licence byla uděle-
na, i když v Držovicích nebyl nainstalován 
žádný solární panel.

 Kvůli výstavbě dvou solárních elektrá-
ren v Chomutově stojí před soudem i sy-
nové miliardáře Zdeňka Zemka staršího. 
V kauze čelí obžalobě kromě nich několik 
zaměstnanců Zemka staršího i pracovní-
ci Energetického regulačního úřadu, a to 
včetně jeho předsedkyně Aleny Vitáskové, 
které hrozí až 12 let za to, že zabránila 
obnově řízení, v němž mohli Zemkové o li-
cence přijít.

 Solární elektrárna, tentokráte v jihočes-
kém Ševětíně, měla být nedávno důvodem 
zásahu Útvaru pro odhalování organizova-
ného zločinu. Protimafiánský útvar se prý 
dlouhodobě zajímal o bývalého ministra 
vnitra Ivana Langra kvůli finančním pře-
vodům spojeným s touto fotovoltaickou 
elektrárnou. Langer ale obviněn nebyl, 
kvůli korupci jsou stíháni dva policisté, 
podnikatel a olomoucký hejtman Jiří Roz-
bořil.  /red/
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>  zpravodajství
rychle rostoucí 
dřeviny jsou 
v tuzemsku stále 
populárnější

S rozvojem takzvané zelené energie je 
stále populárnější také pěstování rychle 
rostoucích dřevin pro energetické účely, 
ze kterých je produkována biomasa ze-
jména pro elektrárny a teplárny. Plan-
táže na dřevo se mohou vyplatit dokonce 
i malopěstitelům, kteří rychle rostoucí 
dřeviny vysázejí pro vlastní spotřebu. Po-
dle veřejného registru půdy se ke konci 
loňského roku v České republice pěstovaly 
na 2086 hektarech, zatímco v roce 2013 
to bylo jen na 1589 hektarech. Meziročně 
tak jde o nárůst 497 hektarů.

jak vypadá pěstování rychle 
rostoucích dřevin v praxi

 Pěstování rychle rostoucích topolů 
a vrb se může vyplatit i malopěstite-
lům, kteří mají plantáž jen pro svoji 
spotřebu. Jako rychle rostoucí dřeviny 
se nejprve v Evropě používaly vrby, 
jejichž schopnost omlazovat je zná-
má. Ve střední a zvláště jižní Evropě 
by však mohly být ještě výnosnější 
topoly. Proto odborníci zahájili jejich 
šlechtění, jehož výsledkem je například 
populární japonský topol.
 
 Japonský topol je za tři roky schopen 
vytvořit výmladky o tloušťce pět až 
sedm centimetrů, což je pozitivní z hle-
diska výnosu. Další jeho předností je, 
že narozdíl od jiných topolů jeho klony 
neztrácejí po dvou či třech sklizních 
na síle. Japonský topol je navíc velmi 
odolný, nesnese jen trvalé zamokření 
nebo naopak sucho. Nevýhodou může 
být snad jen nesouměrný vzhled stro-
mu.

 Při zřizování výmladkové plantáže 
je důležitá důkladná příprava půdy. 
Plevel je totiž pro mladé, zranitelné 
zakořeňující řízky dřevin zhoubou. 
Kořeny jim berou vláhu a živiny, nad-
zemní části je zase okrádají o slunce. 
Důkladné odplevelení je proto základ 
úspěchu. Odborníci kromě opakované-
ho mechanického odstraňování plevele 
doporučují pěstování přípravné plodi-
ny, například řepky, konopí či ječmene. 
Chemické prostředky naopak nedo-
poručují, ohrozily by kromě plevele 
i samotné pěstované dřeviny.
 
 Výmladkové topoly a vrby lze pěs-
tovat i ve velmi těžkých jílovitých pů-
dách, tady se ale vyplatí rok předem 
hluboká orba, čímž se půda provzdušní 
na několik let. Pokud se plantáž za-
kládá na louce, je vhodné odstranit 
svrchní, tenkou drnovou vrstvu. Pro 
výsadbu postačí řízky větví, ujímají 
se výborně. Odebírají se z každoročně 
seřezávaných porostů - matečnic, nej-
lépe v únoru či březnu.
 
 Řízky se sázejí od poloviny března 
do konce dubna, ale šanci na úspěch 
mají i výsadby pozdější. Pro malopěs-
titele a ruční obhospodařování jsou 
vhodnější jednořádky, dvouřádky šetří 
místo na mechanizovaných plantážích. 
Na plantážích není třeba žádné che-
mické ošetřování, vybírány jsou dru-
hy a klony nejen výnosné, ale i odolné 
vůči chorobám. Sazenice ale potřebují 
pravidelné odplevelování, než plevele 
zesílí.

 Rychle rostoucí dřeviny se pěstují a sklí-
zejí jako energetické plodiny pro výrobu ob-
novitelné energie. V evropských podmínkách 
jde zejména o vrby a topoly. Kromě ekolo-
gických důvodů zastánci rychle rostoucích 
dřevin zmiňují také potenciální energetickou 
krizi. Takzvané výmladkové plantáže vrb 
a topolů dřevo produkují obvykle ve velkém.

 Výmladky, silné pruty, se sklízejí už za dva 
roky až za šest let. Výhodou tohoto způsobu 
pěstování dřeva je jeho mnohem snadnější 
sklízení, variabilita v jeho načasování a velká 
produkce dřeva na topení, které lze přímo 
na plantáži snadno naštěpkovat. V tuzemsku 
se osvědčily vrby i topoly. Výmladkové plan-
táže se vysazují z řízků, které se každoročně 
seřezávají z rodičovských stromů.

  Při sklizni se malopěstitelům nevyplatí 
obří stroje, a sklizeň tudíž bývá pracnější. 
Způsoby sklízení jsou různé. Například 
ve Švédsku upravili řezačku na kukuřici 
a funkční sklízecí stroj výmladků byl na svě-

tě. Zvládne však jen pruty do průměru pěti 
centimetrů a sklízet se jím proto musí nej-
déle do tří let.

 Pěstování rychle rostoucích dřevin pro 
energetické účely v minulých letech podpo-
roval dotacemi stát, nyní se rozhodnutí pěs-
tovat je musí opírat pouze o tržní argumenty 
nedeformované dotacemi. Co se počtu týče, 
převažují malopěstitelé, kteří rychle rostoucí 
rostliny sázejí pro svou vlastní potřebu. Men-
šina velkopěstitelů, kteří v oboru podnikají, 
je ale pěstuje na zhruba 60 až 70 procentech 
rychle rostoucími dřevinami osázené plochy.

 V oboru se pokoušejí uplatnit i některá 
města či obce. Například Plzni se už téměř 
vrátila investice, kterou před šesti lety dala 
do vysázení plantáže japonských topolů 
na svých pozemcích mezi tunelem Valík 

a řekou Úhlavou. Letos poprvé mohla stro-
my rostoucí na ploše 12,5 hektaru sklidit, 
dosáhly potřebné výšky a objemu. Zeměděl-
ská technika nasbírala 660 tun štěpky, čistý 
zisk byl 400 000 korun. Radnice očekává 
v dalších letech ještě pět sklizní, z každé by 
měl výnos pro městskou kasu činit několik 
set tisíc korun.

 „Jednalo se o pilotní projekt, aby se vy-
zkoušelo, jaké jsou náklady, technologické 
problémy a jaká bude ekonomická efektivita 
při pěstování v podmínkách okolí města,ˮ 
uvedl Stanislav Janský ze Správy veřejné-
ho statku města Plzně. Podle něj se plantáž 
ukázala jako perspektivní i do budoucna. 
Vzhledem k tomu, že stromy jsou už zakoře-
něny, čekání na další sklizeň se zkrátí, potrvá 
tři až čtyři roky. Optimálního výnosu přitom 
plantáže dosahují při třetí sklizni. Sklizenou 
hmotu koupila Plzeňská teplárenská, která 
díky ní pokryla potřebu biomasy na jeden 
den topné sezony.  /jzb/
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mayer & cie. cz staví ve vsetíně halu na výrobu pletacích strojů

Holding elko ep z Holešova expanduje na americký trh

Firma Mayer & Cie. CZ v říjnu ve Vsetíně 
zahájila stavbu nové haly, ve které chce 
vyrábět velkoprůměrové pletací stroje 
určené především pro asijský trh. Hala 
na ploše 5600 metrů čtverečních bude 
stát v průmyslové zóně Bobrky a přijde 
na více než 80 milionů korun. 

 Společnost dosud sídlí v pronajatých pro-
storách v části města Jasenice, které neumož-
ňovaly její další rozvoj.

Mayer & Cie. CZ má nyní více než 60 za-
městnanců. Stěhovat do nového by se měli 
v červnu příštího roku. „V nových prostorách 
pak počítáme s navýšením výroby o 50 pro-
cent, tedy na 500 až 600 strojů ročně a vý-
robou dalších podskupin, a také nárůstem 
pracovních míst až na více než sto,“ uvedl 
v tiskové zprávě vsetínské radnice jednatel 
firmy Stanislav Šťastný.

ELKO EP z Holešova rozšířil své aktivity 
i do Spojených států amerických. Jedenáctou 
zahraniční pobočkou holdingu, který vyrábí 
inteligentní elektroinstalace, se stal iNELS 
SmartHome LLC ve státě Oregon. Pobočka 
se zaměřuje především na vybavení domác-
ností "chytrými zařízeními", která nyní za-
žívají v Evropě i USA mohutnou expanzi.

„Právě Amerika je líhní a zdrojem inspi-
rací nejen pro SmartHome field, ale i pro IT 
technologie celkově. Je zde mnoho startupů, 
které do roka zemřou, ale také stabilní firmy, 
které se do oblasti SmartHome pustily,“ uvedl 
zakladatel ELKO EP Jiří Konečný. Podle něj je 
trh v USA pro holding výzvou nejen svojí veli-
kostí, ale i technickou vyspělostí. „I když jsou 
standardy v elektroinstalacích, ať už se jedná 
o napětí, frekvence či provedení vypínačů 
nebo zásuvek, odlišné od evropských, stojí 
za to tyto překážky překonat,“ dodal Konečný.

Pobočka bude pečovat i o stávající zákazníky 
ELKO EP, kterých je v Severní Americe přes 
20. „Zájem o inteligentní systémy je v Americe 
v současné době enormní. Doufám tedy, že 
se společnosti iNELS SmartHome LLC bude 
dařit, protože komplexnost systému a jeho 
schopnost integrace všech technologií je úžas-
ná a tyto možnosti mnoho dalších společností 
nenabízí,“ mínil manažer a prezident iNELS 
SmartHome LLC Witold Lisowski.

ELKO EP s více než dvacetiletou tradicí 
působí ve více než 60 státech světa a vlast-
ní 11 zahraničních poboček. Zaměřuje se 
na elektroniku pro domovní a průmyslovou 
automatizaci a stále více se rozvíjející systémy 
chytrých domů a budov. Sídlo v Holešově za-
hrnuje vývojové centrum a kompletní výrobu. 
Celý holding aktuálně zaměstnává zhruba 
300 lidí. Loni vykázal obrat přes 500 milionů 
korun. Na tržbách se ze 70 procent podílel 
export.  /jzb/

Dodal, že tato čísla nemusejí být konečná. 
„Průnik na asijské trhy, které stále více žádají 
kvalitní stroje, by mohl do budoucna přinést 
i další rozšíření výroby,“ poznamenal Šťastný, 
podle něhož je rozšíření výroby i příležitostí 
pro další regionální firmy, které se mohou stát 
subdodavateli některých součástí.

Vznik desítek nových pracovních příleži-
tostí přivítal i starosta Vsetína Jiří Čunek. „Je 
dobrou zprávou, že firmy chtějí v našem měs-
tě investovat. Průmyslová zóna na Bobrkách 
je v současné době již prakticky obsazena,“ 
uvedl Čunek. Město podle něj vytvořilo pro 
investory dobré podmínky, když investova-
lo do výstavby průmyslové zóny a pozemky 
s inženýrskými sítěmi v ní poskytuje za při-
jatelnou cenu.

Mateřská firma Mayer & Cie. byla založena 
v Německu v roce 1905 pradědečkem součas-
ných majitelů a patří mezi největší výrobce 

pletacích strojů na světě. Úplety vyrobené 
na těchto strojích využívá nejen oděvní, ale 
například i automobilový průmysl.

Se Vsetínem je společnost spjata od roku 
2011, kdy převzala firmu Amtek, jež se ocitla 
v insolvenci, a to i s jejími 27 zaměstnanci. 
Výroba byla zachována a dále rozvíjena. „Před 
rokem mateřská firma rozhodla do vsetínské 
dceřiné společnosti dlouhodobě investovat, 
což si zasloužila svými dobrými hospodářský-
mi výsledky,“ uvedl spolumajitel společnosti 
Benjamin Mayer.

Podle údajů na internetových stránkách 
www.justice.cz vykázala v loňském roce 
společnost Mayer & Cie. CZ tržby za prodej 
vlastních výrobků a služeb 46,5 milionu ko-
run, meziročně asi o 7,3 milionu korun více. 
Firma loni měla zisk téměř 8,2 milionu korun, 
zatímco v roce 2013 skončilo její hospodaření 
ziskem pouze 909 000 korun.  /red/
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Zdraví nohou může mít dramatický 
dopad na celkové zdraví zaměstnan-
ců a tím i na pracovní výkonnost. A to 
především u manuálně pracujících lidí. 
Mnoho lidí si neuvědomuje, že nestabi-
lita nohou může vést k bolestem kostí 
a kloubů. Na trhu je přitom dostupné 
velké množství různých typů pracovních 
vložek do obuvi, které mají tyto problé-
my řešit. 

Touto problematikou se již mnoho let 
zabývá Ing. Milan Borský. Je členem ně-
kolika odborných profesních skupin v ob-
lasti ortopedické protetiky a podologie. Je 
výhradním dodavatelem zdravotnických 
prostředků pro digitální mapování tlaku 
nohou Tekscan a rovněž výrobce, dovozce 
a distributor ortopedických vložek Super-
feet pro Českou republiku. Zdravotnic-
ké prostředky dodává do sítě prodejen 
a distribuuje i prostřednictvím nemocnic 
a zdravotnických zařízení. Působí ve spo-
lečnosti Proteching B, která sídlí v páté 
etáži 44. budovy areálu Svit.

Jak mohou vhodné vložky do bot 
zlepšit pobyt zaměstnance, například 
na dílně v průběhu jeho osmihodinové 
směny? 

Tvrdé a nepoddajné povrchy, na kterých 
zaměstnanci pracují, neabsorbují nárazy. 
Stojí-li celé hodiny, den co den na nepode-
přených nebo nedostatečně podepřených 
nohách, může to být příčinou široké šká-
ly zdravotních problémů nohou, které se 
s rostoucím věkem prohlubují.

Pokud se živíte fyzicky namáhavou prací 
a stojíte celý den na nohou, tak pracovní 
úraz nebo bolest nohou, která vás může 
vyřadit z práce, je pro vás noční můrou. 
Například podle statistiky úřadu práce 
v USA bylo v roce 2010 tolik pracovních 
úrazů, že to vyžadovalo osm pracovních 
dní na neschopence v průměru na jednoho 
zaměstnance.  Důležitým faktorem mají-
cím vliv na zlepšení pobytu zaměstnance 
na dílně je komfort nohou v obuvi. Stačí si 
jen uvědomit, že s každým krokem přene-
seme až dvakrát větší váhu těla na našich 
nohách. A když průměrně aktivní dělník 
udělá za den 8 000 až 12 000 kroků a doba, 
kterou stráví v práci, je při plném pra-
covním úvazku 5 dní v týdnu a tedy 50 
týdnů v roce, dovedete si jistě představit, 
jakou obrovskou zátěž musí nohy přená-
šet. Pokud takový dělník vykonává svoji 
práci v obuvi, která ho leckde tlačí – je 
nekomfortní, a způsobuje mu otlaky či od-
řeniny, pak má zase zaděláno na problém. 
Vhodné vložky vložené do pracovní obuvi 

a zvýšený komfort, který poskytují, ocení 
každý zaměstnanec.

Představte nám tyto vložky. 
Výrobce vložek Superfeet Worldwide 

Inc. je původně divize sportovní medicí-
ny společnosti Northwest Podiatric La-
boratory. Vývojem ortopedických vložek 
chtěli trhu nabídnout zdravotní pomůcku 
s jednoduchým příslibem: Použijte vložky, 
pomocí nichž se vaše nohy budou cítit 
lépe, bez ohledu na to, že budete nosit 
jakýkoliv typ obuvi. Tvar a design jsou 
založeny na principech podiatrické medi-
cíny, a získaly více než 40 amerických pa-
tentů. Dnes jejich všestranná produktová 
řada zahrnuje prémiové vložky pro každý 
typ sportu, do zaměstnání i pro ostatní 
aktivity ve volném čase a to pro každý typ 
obuvi včetně obuvi pracovní.

Je mezi superfeet a různými druhy 
ortopedických vložek dostupných na na-
šem trhu nějaké zásadní odlišení?

Hlavní rozdíl mezi našimi vložkami 
a ostatními ortopedickými vložkami je, že 
naše vložky využívají k podepření nohy pa-
tentovaný stabilizační systém v třech čtvr-
tinách délky nohy. Jde o Superfeet ADD/
APT™  systém. Ten je vyrobený z pevného, 
tenkého a pružného speciálního plastu, 
který je velmi trvanlivý. Systém zahrnuje 
40letou zkušenost v oblasti biomechanické, 
podiatrické, technologické i řemeslné.                    

Kromě zásadní konstrukční a materi-
álové odlišnosti se Superfeet hlavně od-
lišuje v principu modelace klenby nohy 
a podepření zadního segmentu nohy. Tyto 

vliv zdraví nohou na pracovní výkon faktory zásadně ovlivňují funkci a komfort 
ortopedické vložky. Tato vložka modeluje 
klenbu nohy nikoliv měkkými pelotami 
nebo klínovými dílci, jako je tomu u větši-
ny ostatních ortopedických a komerčních 
vložek, ale pomocí stabilizačního pouzdra. 
Uživatel při nošení pociťuje podporu nohy 
v zadní části klenby a přední části paty. 
Naše vložky se tedy výrazně odlišují svým 
tvarem od ostatních. Jsou navrženy z odol-
né pěny s uzavřenou buněčnou strukturou 
absorbující nárazy a zlepšující komfort 
a výkon každé obuvi. Hluboká patní miska 
pomáhá umístit nohu do polohy, aby měla 
přirozený absorpční účinek. Podpora zad 
ního segmentu a biomechanický tvar po-
máhají stabilizovat nohu, eliminovat prota-
žení a posouvání nohy v botě, snižovat stres 
a napětí, které může vést k bolesti nohou 
a případnému jejich zranění.

Když to shrnu tak pracovní ortopedické 
vložky Superfeet napomáhají správnému 
postavení nohy, takže noha může vyko-
návat ergonomický pohyb a pohybovat 
se správně v průběhu celého kroku, čímž 
se eliminují hlavní příčiny bolestí nohou. 
Jsou také dobrou prevencí proti budou-
cím bolestem. Mohou se tedy významně 
podílet na dobré pracovní výkonnosti za-
městnanců v továrnách.

můžete prokázat vliv jejich nošení 
na zlepšení zdravotního stavu zaměst-
nanců?

Ano, a to pomocí informací od výrobce 
a vlastními zkušenostmi. 

Superfeet shromažďoval v rámci prů-
zkumu trhu dotazníky od respondentů, 
kteří používají Superfeet pracovní vložky, 
a dospěl k těmto výsledkům:

pozorovaná 
oblast 
diskomfortu/ 
problémů

zjištěné pozitivní 
zlepšení 
u respondentů při 
použití Superfeet

A – záda 62,1%
B - kolena 56,0%
C - nohy 69,3%
D - celkově 71,7%

The Superfeet ADD/APT™ System traces back to our start as the 
Sports Medicine Division of the Northwest Podiatric Laboratory in 1974. 
ADD/APT encompasses the biomechanical science, technology, function 
and craftsmanship that adjust your footwear’s flat, 2-dimensional 
midsole to your 3-dimensional foot.

bi•o•me•chan•ics

The study of how muscles, bone, tendons
and ligaments work to produce movement;
the forces exerted by muscles and gravity
on the skeletal structure.

TRADITIONAL FOOTWEAR FIT SUPERFEET ADD/APT™ SYSTEM 

A. BACK

B. KNEES

C. FEET

D. OVERALL

62.1%

56.0%

69.3%

71.7%

AREA OF
DISCOMFORT
NOTED

REPORTED POSITIVE
IMPROVEMENT WITH
SUPERFEET

* Superfeet collected market research study questionnaires from respondents who used

A

B

C

D

A SIMPLE SOLUTION
Superfeet are a simple, reliable solution to help you 
prevent or eliminate mild discomforts before they turn 
into full-blown injuries.

Superfeet insoles. Results based on respondents’ self-reported improvements. 

SHANNON

“If it wasn’t for these insoles in my 
shoes, I would not be able to withstand 

the pain. I can now go home after 
putting in my eight hours and still be 

able to take a walk.”

SC
O

RE

Nedávno jsme dělali průzkum spoko-
jenosti zaměstnanců továrny Schneider 
Electric (výrobce elektrických rozvaděčů) 
v Písku s nošením Superfeet pracovních 
vložek u 30 zaměstnanců. Jednalo se pře-
vážně o ženy, které obsluhovaly montážní 
hnízda a stály nebo chodily po tvrdé pod-
laze montážní haly. Ve spolupráci s odděle-
ním ergonomie práce firmy jsme sledovali 
zdravotní stav před zahájením testu a stav 
po třítýdenním nošení našich vložek při 
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Technologické inovační centrum s.r.o. 
navázalo spolupráci s Britskou obchodní 
komorou v Praze a investiční skupinou UK 
Trade & Investment, přesněji její sekcí pro 
Střední a Východní Evropu. Jedná se o brit-
skou vládní obchodní organizaci, která je 
zaměřena na podporu zahraničních inves-
tic a podnikání ve Velké Británii. 

Poradit malým a středním podnikům, jak 
v tomto teritoriu investovat a tím zvýšit svoji 
konkurenceschopnost, bylo i jedním z cílů 
semináře, který se konal 19. října v budově 
Podnikatelského inovačního centra ve Zlíně. 
Seminář byl organizován klíčovými obchod-
ními organizacemi pro britský trh UK Trade 
& Investment (UKTI) a Britské obchodní 
komory v Praze a ve spolupráci s Technolo-
gickým inovačním centrem. 

UK Trade & Investment (UKTI) je organi-
zace, která se v rámci svých aktivit zaměřuje 

vládní organizace uk trade & investment podpoří české společnosti

práci na tvrdém povrchu montážní haly. 
Výsledky, které máme k dispozici, jedno-
značně prokázaly výrazné zlepšení zdra-
votního stavu obsluhujícího personálu. 
V tomto případě pracovní vložky měly na-
hradit protiúnavové koberce, kterými byla 
vybavena pracovní místa.

Zní to pěkně, ale je možné správnou 
funkci vložek objektivně posoudit?

Tímto jsme se v poslední době začali 
velice intenzivně zabývat. Nestačilo nám 
příznivý účinek vložek vysvětlovat pomo-
cí správné biomechaniky a kladnými ka-
zuistikami. S objektivizací funkce vložek 
nám pomohly pedobarografické přístroje 
Tekscan. V podstatě se jedná o přístroje, 
kterými můžeme změřit vertikální reakční 
síly působící od podložky na nohu při stání 
i při dynamickém namáhání a máme také 
speciální senzor ve tvaru stélky, který vklá-
dáme dovnitř obuvi. Ze získaných plantár-
ních dat můžeme analyzovat tlakový obraz 
nohou a dynamické síly působící na nohy 
před aplikací vložky a po jejich aplikaci. 
Z tlakových profilů a křivky síla vs. čas lze 
usuzovat na efekt zlepšení parametrů iden-
tifikující správnou funkci nohou při použití 
pracovní vložky Superfeet. Provedli jsme 
firemní měření u zaměstnance naší firmy 
(vrcholového tenisty, který se pohybuje 
po tvrdých površích), u něhož byl diagnos-
tikován 2. stupeň vrozeného plochonoží 
doprovázeného častými bolestmi kloubů 
a páteře. Použitím vložek se jeho zdravot-
ní stav výrazně zlepšil a zranění zad bylo 
eliminováno. Léčba vložkou v podstatě spo-
čívala v lepším rozložení tlaku reakčních 
sil na nohu a ve zlepšené biomechanice 
nohy, což prokázala křivka síla vs. čas svou 
progresivní charakteristikou.

Nebudou vložky v botě tlačit?
Zjednoduším odpověď a zmíním se 

o nejnovějším typu vložek Superfeet z li-
nie Flex. Tím, že vložky mají správný tvar 
a jsou tenké, tak jsou komfortní a netlačí 
v botě. Např. pracovní vložky Superfeet 
Flex jsou nabízeny ve třech variantách 
tloušťky materiálu a lze vybrat optimální 
typ vložky podle typu obuvi a objemu, 
který vznikne v botě po vyjmutí původ-
ní vložky z obuvi. Získaný volný prostor 
v botě je pak nahrazen vložkou. 

Ještě na závěr: kde lze pracovní vlož-
ky superfeet zakoupit?

Zatím vložky nelze koupit u prodejců 
pracovních pomůcek. Lze je zakoupit 

ve specializované prodejně výrobce ko-
žené obuvi Režňák umístěné v areálu Svit 
Zlín, západní část budovy 42. a v Kromě-
řížské nemocnici a.s. na rehabilitačním 
oddělení, kde zdravotní personál poskytne 
i nezbytnou lékařskou péči. 

Seznam našich prodejců je také na ad-
rese www.superfeet.cz, kde lze využít i e-
-shop. Zájemci mohou kontaktovat i naše 
oddělení objednávek tel. 577 524 652 
a dohodnout si návštěvu v areálu Svit, 
44. budova, 5. etáž. Sem přijdou s pracovní 
obuví a osobně si vložky vyzkouší přímo 
ve svých botách. 

Jako bonus nabízíme zdarma statické 
a dynamické vyšetření nohou v naší po-
dologické laboratoři.  /tic/

nejen na podporu britských společností v je-
jich exportu do zahraničí, ale zároveň se také 
věnuje investiční části – podpoře expanze 
společností z jiných zemí právě do UK. Prá-
vě tato druhá a klíčová aktivita agentury je 
specificky zaměřena a řízena s cílem podpořit 
podnikatele z cizích států v jejich úsilí na brit-
ském trhu uspět. UKTI posílila svůj tým a má 
zájem, aby české společnosti, které o expanzi 
uvažují, měly pomocnou ruku a odrazový 
můstek přímo v ČR.

Podpora britské vlády
Pro společnosti, které mají zájem o brit-

ský trh a je jejich cílem a strategií na tento 
trh vstoupit, nabízí britská vláda bezplatnou 
podporu pro jakkoliv velké subjekty - ať se 
jedná o velké společnosti či živnostníky. Po-
moc je poskytována ve všech business odvět-
vích a pokrývá asistenci například při založe-
ní pobočky, poskytnutí obecných informací 

o daňovém a právním systému, průzkum trhu 
v daném odvětví, propojení na partnerské 
organizace a lokální asociace, výběr vhodné 
lokace a mnoho dalších služeb, které se vždy 
odvíjejí od individuálních požadavků klientů. 
V případě zájmu dochází také k propojení na 
UKTI centrálu ve Velké Británii, která je poté 
schopna zajistit podporu již přímo lokálně 
v Británii. 

Atraktivita Velké Británie 
Přímý a jednodušší přístup k financím je 

jedním z hlavních důvodů, které investory 
do Velké Británie lákají. Ta může nabídnout 
společnostem jakékoliv velikosti různé vari-
anty možnosti financování jejich businessu 
a růstu.  Společnosti mohou využít přístupu 
k financím z různých zdrojů, jako je London 
Stock Exchange, joint venture či business 
angels.  

 pokračování na str. 12
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Josef Polčiák se v roce 2014 se svým 
podnikatelským záměrem Listonoška.cz 
zúčastnil v kategorii pro veřejnost 8. roč-
níku soutěže Můj první milion. Je jednate-
lem společnosti ideacom interactive s.r.o, 
která nyní sídlí ve zlínském Podnikatelském 
inovačním centru a vyvíjí aplikaci, která 
firmám umožňuje zasílat papírové dopisy 
přes internet. Zeptali jsme se pana Polčiá-
ka na zkušenosti z realizace jeho projektu, 
který už nyní běží v ostrém režimu. 

Jak projekt vznikl?
Asi stejně jako většina projektů – z po-

třeby si něco usnadnit a změnit k lepšímu. 
Když jsem obden běžel na poštu, abych stihl 
poslat firemní dopisy dřív, než zavřou, na ko-
leni vyplňoval podací lístky a pak si stoupnul 
do zdánlivě nekončící fronty, říkal jsem si, že 
to musí jít i jinak. A tenkrát se zrodila první 
myšlenka na Listonošku. 

Jak dlouho projekt funguje?
Samotný nápad přišel už v roce 2013, ale 

na spuštění jsme si museli ještě dva roky 
počkat. Aktuálně tedy fungujeme v ostrém 
režimu 4 měsíce, během kterých se nám po-
dařilo získat stovky klientů, spoustu zpětné 
vazby a posouvat naše služby zase o kousek 
dále.

co je to listonoška a co umí?
Jednoduše řečeno, Listonoška je e-mailová 

služba, která umí místo standardních e-mailů 
posílat papírové dopisy. Zajistíme vše od vytiš-
tění dopisu a nadepsání obálky až po samotné 
doručení adresátovi poštou. 

Jak se dostane dopis od uživatele do poš-
tovní schránky adresáta?

Tvorba a odesílání není nic složitého. Stačí 
si zapnout naši webovou aplikaci, která fungu-
je na principech e-mailu, nahrát nebo napsat 
dopis, zvolit adresáta a odeslat. O zbytek se 
už postaráme my.

V dopisech se často vyskytují i citlivá 
data. Jak je to s listovním tajemstvím?

O bezpečí svých dat se nemusí nikdo stra-
chovat. Obsah dopisu zná pouze odesílatel 
a příjemce, veškerý tisk a vkládání do obálek 
zajišťují automatické linky. Veškerá přenáše-
ná data jsou šifrována na úrovni bankovních 
domů.

co vnímáte jako největší výhodu služ-
by? Proč by měla klienty zajímat?

Listonoška byla vytvořena proto, aby 
usnadňovala práci a šetřila čas a peníze – 
a to také plní. Časovou a finanční úsporu 
významně pocítí především firmy, které 
chodí s dopisy na poštu několikrát týdně. 
Ale i v případech, kdy chcete poslat jen jeden 
dopis, je stále pohodlnější sednout si na pár 
minut k počítači než se hnát na poštu.

sen, který se zrodil ve frontě na poště A v čem by měla listonoška usnadnit 
práci samotným pracovníkům admini-
strativy?

Rozhodně jim ušetří práci s vyplňová-
ním údajů a archivací. Součástí systému je 
archiv, který si pamatuje jak místo doruče-
ní a obsah dopisu, tak i všechny příslušné 
dokumenty. Na jednom místě pod tlačítkem 
„Odeslaná pošta„ tak zjistíte, kdo, kdy, kde 
a jak poslal dopis.

mohou službu využívat i jedinci, nebo 
je čistě zaměřena jen na firmy?

Službu mohou, a využívají, také jednot-
livci. Nemusí tak na poštu a posílají dopisy 
pohodlně přímo z tepla domova.

Jak se bude služba vyvíjet do budouc-
na? Plánujete rozšíření svých služeb?

Nedávno jsme spustili API, které nabízí 
způsob, jak propojit účetní nebo obchodní 
software s Listonoškou a zautomatizovat 
tak korespondenci.

Aktuálně pracujeme na nástrojích, kte-
ré firmám a agenturám umožní jednoduše 
posílat stovky i tisíce dopisů na pár kliknu-
tí. A navíc s cenou poštovného a balného 
kolem 8 Kč.

Vnímáte tedy klasickou korespondenci 
jako konkurenceschopnou i do budouc-
na? Neobáváte se, že se stane papír pře-
žitkem?

Klasické formy korespondence jsou stále 
využívané a předpokládáme, že se tento 
trend v následujících 10 letech udrží. Zasí-
lání faktur, smluv nebo dopisů s dodejkou 
se přežitkem tak rychle nestane.

Samozřejmě počítáme i s tím, že narůs-
tající dostupností technologií a generační 
výměnou zájem o listovní služby upadne, 
proto se už teď snažíme dívat kousek dál..

Pokud vás zajímají podrobnosti, čtě-
te více na www.listonoska.cz, volejte 
na 605 005 585 nebo pište na info@listo-
noska.cz. /tic/

dokončení na str. 11
Finanční zvýhodnění může být nabídnuto 

díky speciálním grantům z Britského regio-
nálního fondu pro rozvoj a růst, další možnos-
tí jsou pak půjčky pro start-upy či speciální 
podnikatelské zóny. 

Přátelské podnikatelské prostředí a špičko-
vá státní podpora jsou jen některé z mnoha 
dalších devíz britského trhu. Velká Británie 
se aktivně snaží přilákat investory a zlepšit 
obchodní podmínky. Do roku 2020 například 

dojde ke snížení daně z příjmu právnických 
osob. Daňová zátěž je nyní na úrovni 20 %. 
V Británii je nejnižší v rámci zemí G7 a jed-
na z nejnižších v G20. V dalších letech bude 
ještě klesat. V roce 2017 dosáhne výše 19 % 
a do roku 2020 bude 18procentní.

co UKti nabízí?
Rozhodnutí o expanzi není ani v dnešní 

době, kdy je většina informací a reportů do-
stupná na internetu, jednoduchou záležitostí 

a vyžaduje důkladnou přípravu ze strany in-
vestora. UK Trade & Investment se proto snaží 
vyjít potenciálním investorům vstříc formou 
široké škály bezplatně nabízených služeb. 
Pro české firmy je k dispozici lokální český 
tým investičních poradců a v případě zájmu 
dochází také k propojení na UKTI centrálu 
ve Velké Británii, která je poté schopna zajistit 
podporu již přímo lokálně ve zvolené oblasti.

Více informací na internetových stránkách 
www.ukti.gov.uk.  /tic/

vládní organizace uk trade & investment podpoří české společnosti
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Obrazy s příběhem, správa fotografií 
či aplikace pro monitoring firemních mo-
bilních zařízení. To jsou příklady vítězů 
minulých ročníků prestižní soutěže pod-
nikatelských záměrů Můj první milion, 
kterou pořádá zlínské Technologické ino-
vační centrum. Letos vstoupila již do svého 
devátého ročníku. Zájemci se mohou hlásit 
do konce ledna příštího roku. Vyhlášení se 
bude konat tradičně v dubnu. Připraveny 
jsou ceny v celkové hodnotě čtvrt milionu 
korun.

V minulém ročníku odborná porota po-
suzovala bezmála šest desítek projektů, což 
představuje nejvíce v historii soutěže. „Oče-
káváme, že i tentokrát bude zájem obdobný. 
Nicméně nás spíše těší to, že přibývá zámě-
rů, které jejich autoři skutečně realizují. To 
je pro nás víc než statistiky přihlášených,ˮ 
říká ředitelka Technologického inovačního 
centra Daniela Sobieská. 

Soutěžící jsou tradičně rozdělení do dvou 
kategorií. Ta první je určena pro veřejnost 
a studenty vysokých škol, druhá pak pro 
studenty škol středních. 

Soutěž Můj první milion nespočívá jen 
v klání podnikatelských záměrů. Tradič-
ně projekt zahrnuje i sérii workshopů, 
na kterých si zájemci mohou prohloubit 
své znalosti v mnoha oblastech spojených 
s podnikáním – od legislativy přes finanční 
rozvahu až po marketing. To vše z úst od-
borníků z praxe.  

Kromě účasti na těchto akcích získáva-
jí soutěžící velmi cennou zpětnou vazbu 
i od porotců. Jde přitom hlavně o lidi s vel-
kými zkušenostmi v podnikání. „Tím, jak 
soutěž Můj první milion postupovala a já 
jsem dostávala zpětnou vazbu od profesio-
nálů, se postupně moje nápady posouvaly 
z roviny snů do roviny zcela konkrétních 
a promyšlených kroků vedoucích k mé sou-
časné živnosti. V tom vidím ohromný přínos 
této soutěže,ˮ říká loňská vítězka hlavní ka-
tegorie Hana Auerová, které obraz „Modrá 
zahrada 2 - Starý zahradník„ získal v říjnu 
ocenění britské galerie ArtFinder - Art of 
the day. Stala se tak prvním, v Česku žijícím 
člověkem, kterému se to povedlo.

Do minulého ročníku bylo přihlášeno 59 
podnikatelských záměrů. Z toho v hlavní 
kategorii, určené pro studenty vysokých 
škol a veřejnost, jich bylo 37. Zbytek před-
ložili studenti středních škol. V kategorii 
určené studentům vysokých škol a veřej-
nosti porotu nejvíce zaujala Hana Auerová 
s projektem nazvaným Obrazy s příběhem. 
Jak název napovídá, na začátku každého 
výtvarného díla stojí nejen zákazník a jeho 
zadání, ale i asociace a představy autorky. 

Druhou příčku si ze soutěže odnesl 
Martin Stehlík s CK Folding bike tours. 
Podstatou podnikatelského záměru jsou 
tematicky zaměřené cyklistické pobyty 
pro zahraniční návštěvníky v České re-
publice. Třetí místo si pak připsali Anto-
nín Světinský a Vojtěch Šenkýř. Jejich pro-
jekt s názvem Fyziotrenér usiluje o web, 
jenž propojuje fyzioterapii a trenérství. 
„Účast v soutěži nás vedla k výkonu na 200 
procent. Donutilo nás to často makat až 
do noci,ˮ vzpomíná dvojice bronzových 
soutěžících.  Všechny tři záměry se přitom 
jejich autorům podařilo úspěšně rozjet 
a nyní je dále rozvíjejí.

Realizovaným projektem je i Super Seni-
or Víta Holešovského a Ivety Žouželkové, 

který získal speciální cenu Technologické-
ho inovačního centra – kancelář v podni-
katelském inkubátoru, kde nyní dále roz-
víjejí svůj projekt. Dalším nyní zasídleným 
záměrem v inkubátoru je Listonoška.cz. 

začal další boj těch, kdo chtějí vykročit na cestu k prvnímu milionu
devátý ročník soutěže pro všechny odvážné a nápadité lidi

Více informací o tomto projektu v článku 
Sen, který se zrodil ve frontě na poště.

O zajímavé projekty nebyla nouze ani v ka-
tegorii určené pro studenty středních škol. 
Vítězem se stala Petra Michalíková ze Střední 
odborné školy Josefa Sousedíka ve Vsetíně 
s projektem Fast and cheap. Jde o nabídku ka-
deřnických služeb přímo u zákazníka za ceny 
běžné v salonech. Druhou příčku obsadil Mi-
chal Řihák se záměrem HSJ Trains. Student 
Střední průmyslové školy Zlín chce poskytovat 
služby v oblasti drážní osobní dopravy. Bronz 
pak patří Jarmile Maňákové ze Střední školy 
Mesit v Uherském Hradišti. Zaujala záměrem 
na provozování vegetariánské restaurace s ná-
zvem Milénium.

Letos se, ostatně jako každý rok, věnuje ne-
malé úsilí i práci se středními školami. „Reali-
zujeme exkurze v podnikatelském inkubátoru, 
navštěvujeme střední školy, kde se studenty 
diskutujeme o jejich nápadech a snažíme se 
studentům ukázat některé techniky, jak své 
myšlenky efektivně rozpracovat do podoby 
podnikatelského záměru,ˮ upřesnil Petr Ko-
nečný z Technologického inovačního centra.

Na soutěžící dále čeká akcelerační program, 
v rámci kterého si dopracují svůj podnikatel-
ský plán. Zúčastní se individuálních konzultací 
s odborníky, kteří jim zadají úkoly, které je 
navedou k rozvoji jejich projektu.

Aktuální informace o jednotlivých worksho-
pech a o soutěži najdete na webu www.muj-
prvnimilion.cz. 

Kontakt: drotarova@ticzlin.cz /tic/
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Internetové portály jsou plné nabídek 
na prodej, ale i na koupi vytěženého lesa. 
Jeho cena se pohybuje výrazně níže, než 
za jakou jsou nabízeny dospělé porosty 
s možností těžby. Oproti nim je propad 
mnohdy až dvoutřetinový. 

Přesto se najdou lidé a podnikatelé, kteří 
o vytěžené lesy nebo o pozemky vhodné k za-
lesňování mají zájem. Některé k tomu vede 
zájem o zvelebení přírody, mnozí ale počítají 
také s ekonomickým profitem.

 Kromě zisku z budoucí těžby dřeva vyhlíže-
jí i dotace. Zalesňování je totiž jednou z oblastí, 
která je podporována státem. Vláda nedávno 
oznámila, že čeští lesníci dostanou do roku 
2020 na zalesňování zhruba 280 milionů ko-
run. Dotace budou moci čerpat na zakládání 
lesního porostu, na péči o les nebo na ukon-
čení zemědělské výroby na zalesněném po-
zemku. Mají lesníkům kompenzovat náklady 
na zalesnění či ušlé příjmy kvůli ukončení 
výroby.  Dotace na péči o lesní porost bude 
možné čerpat pět let, dotace za ukončení vý-
roby až deset let. Území, které se k zalesnění 
hodí, by ale mělo mít nižší bonitu půdy. Může 
být na svahu, mít mělkou půdu nebo by mělo 
být zamokřené. Nesmí ale být v Praze.

Až 3 035 eur
Podle nařízení vlády dostane žadatel na za-

lesnění jednoho hektaru plochy jedlí, borovicí, 
bukem, dubem, lípou, douglaskou a jasanem 
3035 eur a ostatními dřevinami 2100 eur. 

Na péči o lesní porost s výše vyjmenovanými 
stromy získá 669 eur za hektar a na porost 
s ostatními dřevinami 298 eur za hektar. 
Za ukončení zemědělské výroby dostane 488 

vytěžený les lze získat levně, kupci mohou 
získat dotace od státu

či 161 eur na jeden hektar, částka je určena 
podle druhu pozemku. Žádosti o dotace bude 
vyřizovat Státní zemědělský intervenční fond.

 Další prostředky mohou majitelé lesních 
pozemků získat z Podpůrného a garančního 
rolnického a lesnického fondu, který připravil 
s ministerstvem zemědělství čtyři nové do-
tační programy zaměřené na rozvoj lesního 
hospodářství a zpracování dřeva. Podobně 
jako u jiných programů fondu bude podpo-
ra poskytována částečnou úhradou úroku 
z komerčních úvěrů, a to na pořízení lesnické 
techniky a technologií na zpracování dřeva 
a na produkci sadebního materiálu lesních 
dřevin, a jako příspěvek na pojištění lesů.

 Investice by měly směřovat zejména do ná-
kupu mechanizačních prostředků, technologií 
a strojního zařízení s cílem jejich modernizace 
při zachování či posílení šetrných způsobů 
hospodaření, a zvýšení jeho efektivnosti. Za-
vedení podpory pojištění lesních porostů rea-
guje na zvyšující se škody na lesních porostech 
způsobené větrem či požáry.

 Program nákupu techniky pro hospodaření 
v lesích je určen vlastníkům lesů, podnika-
telům a obcím s výjimkou státních podniků 
a malým a středním podnikatelům posky-
tujícím služby v lesnictví. Podpora pro pro-
ducenty sadebního materiálu lesních dřevin 
a pro pilařské provozy je omezena pro malé 
a střední podnikatele, o podporu pilařských 
provozů mohou žádat rovněž obce. 

Všichni vlastníci lesa s výjimkou fyzických 
osob nepodnikajících jsou způsobilí pro pod-

poru pojištění lesních porostů.  Maximální 
výše podpory nesmí v každém tříletém ob-
dobí přesáhnout korunový ekvivalent částky 
200 000 eur.

lesů přibývá
 Lesní pozemky ke konci loňského roku 

v České republice dosahovaly výměry 2,666 
milionu hektarů, což je necelých 34 procent 
z celkové plochy České republiky. Výměra les-
ních pozemků se podle údajů Českého stati-
stického úřadu (ČSÚ) od roku 1950 zvětšila 
o 154 000 hektarů. Lesy byly ke konci loňské-
ho roku z necelých 58 procent státní, téměř 27 
procent bylo v soukromých rukou a necelých 
16 procent patřilo obcím. Pro srovnání, ještě 
v roce 1993 patřilo státu téměř 77 procent 
lesů.  Těžba dřeva v České republice v posled-
ních letech stagnuje mezi 15 až 15,5 miliony 
metrů krychlových. „V loňském roce činila 
15,48 milionu metrů krychlových, přičemž 
29 procent připadalo na nahodilou těžbu, 
především živelní a hmyzovou. V porovnání 
s obdobím let 1950 až 1970, kdy byla těžba 
dřeva na hektar lesních pozemků tři až čtyři 
metry krychlové, je však současná těžba dřeva 
stále poměrně vysoká. Činí 5,8 metru krych-
lového,ˮ uvedl Josef Kahuda z ČSÚ. 

 
co chtějí menší vlastníci
Polovina těžby dřeva v České republice 

připadá na státní podnik Lesy ČR. Dalších 
zhruba 386 000 hektarů lesů obhospodařu-
je 600 členů ze Sdružení vlastníků obecních 
a soukromých lesů v České republice. Sdru-
žení usiluje o sjednocení finančních stimulů 
vlastníků lesů napříč kraji a posílení právní 
jistoty jejich úhrady. Kraje vlastníkům rozdě-
lují peníze na hospodaření v lesích.  „Situace 
se neustále zhoršuje. Z prostředků, které mi-
nisterstvo zemědělství poskytlo krajům v roce 
2005 na podporu lesnictví, dnes kraje vyplá-
cejí vlastníkům necelou třetinu. Pravidla pro 
výplatu příspěvků se různí, žadatelé jsou navíc 
zatěžováni administrativou,ˮ uvedl předseda 
Sdružení vlastníků obecních a soukromých 
lesů v České republice František Kučera.

 Podle sdružení kraje dostávají od státu pří-
spěvky na lesnické činnosti, které ale nejsou 
účelově vázané, a tudíž je kraje často využívají 
na financování jiných potřeb. Celková částka, 
kterou kraje nyní na lesnické činnosti vypláce-
jí, nedosahuje podle sdružení ani 30 procent 
objemu prostředků uvolněných na tyto účely 
ministerstvem zemědělství v roce 2005. Každý 
kraj má navíc jiné podmínky i jiná pravidla 
a zvyšují se nároky na administrativu.

 Například Zlínský kraj letos rozdělil zhru-
ba 12,5 milionu korun. „Peníze jsou určeny 
na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů 
a na ekologické a k přírodě šetrné technologie 
při transportu dřeva v lesním porostu, čímž se 
rozumí například využití lehkých vyvážecích 
souprav pro vyvážení dříví,ˮ uvedl náměstek 
hejtmana Ivan Mařák. Hejtmanství od roku 
2005 uvolnilo na hospodaření v lesích téměř 
200 milionů korun.  /jzb, jjn/
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INZERCE

obchodník s elektromateriálem janča v.m. rozšířil síť svých prodejen 

výrobce pneumatik mitas přebírá skupina trelleborg ze Švédska

Společnost Janča V.M. z Valašského Mezi-
říčí, která patří mezi největší velkoobchod-
ní společnosti v České republice s elektroin-
stalačním materiálem, rozšířila síť svých 
prodejen o tři v Praze a jednu v Mladé 
Boleslavi. Součástí skupiny se totiž stala 
pražská společnost Emas elektromateriál. 
Celkem tak má skupina nyní v České repub-
lice 13 prodejen. V letošním roce očekává 
navýšení tržeb na 1,2 miliardy korun.

„V našem segmentu se situace stabilizo-
vala. Z českého trhu se stáhl největší hráč 
v našem oboru, nadnárodní společnost 
Rexel, která dosahovala v minulosti tržeb 
přes 3,5 miliardy korun, ale další růst už 
neustála. Nyní je trh rozdělen mezi zhruba 
sedm velkých hráčů a několik velkoobchodů 

Strojírenská skupina Trelleborg pode-
psala dohodu o převzetí českého koncer-
nu ČGS HOLDING, jehož součástí je přední 
evropský výrobce zemědělských pneuma-
tik Mitas. Transakce podle tiskové zprávy 
skupiny Trelleborg přijde zhruba na 10,9 
miliardy švédských korun, což je v pře-
počtu více než 31 miliard českých korun. 
Uzavření obchodu závisí na souhlasu pří-
slušných úřadů, dokončen by mohl být 
v první polovině příštího roku.

„Jsem velmi hrdý na to, že mohu oznámit 
tuto vysoce komplementární akvizici, kte-
rá je významným a atraktivním přídavkem 
k našemu stávajícímu byznysu. ČGS s jejími 
úspěšnými aktivitami v oblasti zeměděl-
ských a průmyslových pneumatik a řešeními 
na bázi polymerů posílí a doplní vedoucí 
pozici Trelleborgu v řadě stávajících oblas-
tí,ˮ uvedl generální ředitel Trelleborgu Peter 
Nilsson. ČGS HOLDING sídlí v Praze. Jejími 
nosnými podniky jsou Mitas, který kromě 

zemědělských vyrábí i průmyslové pneuma-
tiky a pneumatiky pro motocykly, Rubena, 
která produkuje výrobky z technické pryže, 
a Savatech, výrobce gumárenských směsí, 
dopravníkových pásů, gumových profilů, 
motocyklových plášťů pro mopedy, skútry 
i běžné motocykly, pogumovaných válců, 
výrobků pro ekologii a záchranáře a dílů 
z lisované pryže.

Mitas vlastní tři výrobní závody v České 
republice, jeden v Srbsku a jeden v USA, 
a má vlastní globální prodejní a distribuč-
ní síť. Rubena vyrábí v provozech v Hradci 
Králové, Náchodě či v Mexiku například 
manžety, stírací kroužky a další typy pry-
žového těsnění, průchodky, prachovky, 
krytky, spojovací prvky a další produkty 
pro automobilový, stavební a elektrotech-
nický průmysl. Produkuje i pestrou paletu 
pryžokovových a pryžotextilních výrobků 
a velopláště a veloduše. 

Savatech má hlavní závod ve slovinské 
Kranji, dále vyrábí ve slovinské Ptuji, v chor-

vatském Záhřebu a také v ruské Jaroslavli.  
ČGS HOLDING má zhruba 6 300 zaměstnan-
ců. Loni utržil 16,8 miliardy korun. Společ-
nost Mitas, která má asi 2 400 zaměstnanců, 
vykázala v minulém roce tržby za prodej 
zboží a vlastních výrobků a služeb asi 8,7 
miliardy korun a zisk zhruba 1,1 miliardy 
korun. 

Celá divize pneumatik loni utržila asi 10,7 
miliardy korun, měla zisk 1,6 miliardy korun 
a zaměstnávala zhruba 3400 osob.  /jzb/

s obratem pod půl miliardy korun, kteří jsou 
regionálně rozděleni. Nedá se očekávat, že 
český trh některá firma majoritně ovládne, 
i když další fúze nelze vyloučit,ˮ uvedl ředitel 
skupiny Janča V.M. Richard Soldán.

 Loni Janča V.M. při obratu přes 813 mili-
onů korun, meziročně o 5,5 milionu korun 
vyšším, zakončila účetní rok ziskem 26,5 
milionu korun. V roce 2013 přitom vykázala 
ztrátu přes 29 milionů korun. „Nepostihla 
nás ani tak všeobecná krize, ta nás naopak 
spíš posílila, ale stále se setkáváme s velkým 
nešvarem, kterým jsou neplatiči a nebojím se 
říci podvodníci. V roce 2013 nám nezaplatila 
poměrně velkou částku jedna stavební firma 
z Havlíčkobrodska, která nás stáhla do ztrá-
ty,ˮ vysvětlil Soldán. Emas elektromateriál 
loni vykázal tržby necelých 190 milionů, 

podobné jako v předchozím roce. Zisk činil 
asi 4,5 milionu, v roce 2013 to bylo přes tři 
miliony korun. Společně by se letos obě firmy 
měly dostat v obratu ke zmíněné hranici 1,2 
miliardy korun. 

Skupina momentálně zaměstnává 160 lidí. 
Je zaměřena na dodávky elektroinstalačního 
materiálu, jako jsou kabely, svítidla, vypína-
če, rozvaděče či jističe.

„Uspokojíme elektrikáře s malou dodáv-
kou a i velké elektromontážní firmy. Dodá-
váme například na výstavbu logistického 
centra Amazon v Dobrovízi u Prahy,ˮ přiblížil 
Soldán. Skupina drží skladem 23 000 růz-
ných položek v hodnotě 150 milionů korun. 
Nyní navíc chystá stavbu nového logistic-
kého centra, které doplní dva velké sklady 
ve Valašském Meziříčí a v Praze.  /jzb/
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V dnešní době je velkým trendem vy-
padat dobře, vést zdravý způsob živo-
ta. Fitness centra se proto předhánějí 
ve svých nabídkách. Konkurence stoupá 
a provozovatelé kladou stále větší důraz 
na vzdělávání, trendy a novinky v oboru 
fitness. 

Ve Zlínském kraji si můžeme vybrat z vel-
ké řady špičkových fitness center s komplet-
ní nabídkou služeb a produktů pro klienty. 
Je tu také poměrně velké zastoupení větších 
či menších regionálních fitness center a pak 
také řada fitness zón, které jsou součástí 
mnoha provozů zaměřených na zdraví, krá-
su a kondici, ve wellness centrech. Nabídka 
je opravdu velká. Ne každému se však daří 
získat dostatečné množství klientů a spous-
ta fitness center brzy skončí. I zde tedy platí 
pravidlo, že nakonec přežijí ti nejlepší, kteří 
správně nastaví směr a udrží si klienty. 

Péče o klienta
Velká luxusní fitness centra lákají na mo-

derní tréninkové systémy, naopak menší 
specializovaná fitness nabízí rodinné zá-
zemí. Záleží na každém, co je mu bližší. 
Důležitá však je péče o klienta. Ta se od-

je fitness dobrý byznys? 
ráží od charakteristiky a zaměření daného 
centra. Vita Sana club ve Zlíně sází na udr-
žení kvality služeb. „Naše centrum funguje 
na principu klubového členství, a proto je 
naším hlavním prodejním kanálem dopo-
ručení ze stran stávajících klientů. Snažíme 
se, aby všechny naše služby byly na nejvyšší 
úrovni a personál byl důkladně vzdělaný 
ve svém oboru,ˮ říká spolumajitel Jan Prav-
da. „Krátkodobě vás někdo může zlomit 
na módní výstřelek, ale pokud to myslíte se 
svým zdravím opravdu vážně, funguje jen 
jedna varianta – kvalitní strava, dostatek 
pohybu a relaxace – toto je taktéž filozofie 
naší společnosti,ˮ dodává. 

Velkým trendem je franšízové pod-
nikání

Mezi nováčky v byznysu jsou velmi ob-
líbené franšízy umožňující vydat se podni-
katelskou cestou pod zavedenou značkou 
a s týmem lidí ochotných vám kdykoliv 
pomoci. Alena Daňková, majitelka Hany 
Bany Uherský Brod, je s tímto způsobem 
podnikání spokojená. „V každé pobočce 
působí jiná skupina lidí, nekonkurujeme si 
a vzájemně si předáváme postřehy, které 
souvisí s naší prací. Jednou za čas proběhne 

nějaké školení, což vnímáme také jako ob-
rovský přínos. Navíc pokud zákaznice zná 
značku fitness Hany Bany, pak ví, co může 
očekávat, až naše fitness navštíví i v jiném 
městě,ˮ dodává Alena Daňková. Podmínkou 
franšízového podnikání je pravidelné odvá-
dění poplatků za používání značky. To může 
být pro některé provozovatele sportovních 
center nevýhodou. 

léto je pro některá fitness centra  
náročné

Říká se, že pokud sportovní centrum 
přežije léto, tak už zvládne úplně všechno. 
Potvrdili nám to i majitelé některých pro-
vozoven. Například ve Fitnesshale ve Zlíně 
jsou na pokles návštěv připraveni. „Léto 
je pro nás náročnější, ti, kteří nepřijdou 
cvičit, zajdou alespoň na kafe, i přesto mu-
síme vymýšlet různé akce, abychom klienty 
přilákali i v tomto horkém počasí,ˮ dodává 
majitel Fitnesshaly Zlín Radek Plhák. Léto je 
náročné také pro fitness Hany Bany v Uher-
ském Brodě. „Jedná se o čas dovolených 
a teplotní horka nám k cvičení také moc 
nepomáhají. Přiznejme si, že v třicetistup-
ňovém vedru budeme všichni raději ležet 
někde u vody než potit krev ve fitku, ačkoli 
je klimatizované,ˮ dodává majitelka Alena 
Daňková.

Nabídka výživy
Trendem ve fitness centrech je výživový 

poradce. Jedná se v podstatě o službu navíc, 
postupně se však tato služba stává samo-
zřejmostí nabídky každého sportovního 
centra. Ne každý však tento komfort využije. 
„Vše je o trpělivosti a tu moc lidí nemá,ˮ 
říká Eva Urbanová, výživová poradkyně 
Sportklubu Eva Otrokovice. Zdravý životní 
styl a proces zdravého hubnutí je o tom 
naučit se zařadit do svého života nové ná-
vyky. Nejde to bohužel rychle a mnoho lidí 
svůj boj vzdá. „Pokud bych se chtěla uživit 
jen poradenstvím ve výživě, tak bych se 
musela hodně ohánět. Kombinace cvičení 
a poradenství je v tomto případě ideální,ˮ 
vysvětluje Eva Urbanová.

O sport a welness je stále větší zájem
Na závěr můžeme konstatovat, že zájem 

o sport a wellnes neupadá. Naopak. Češi 
ve fitness centrech ročně utratí za cvičení 
a různý doplňkový sortiment několik sto-
vek milionů korun. Sportovní aktivity patří 
podle průzkumů mezi nejoblíbenější náplň 
volného času Čechů, za jehož smysluplné 
využití jsou lidé ochotni utrácet stále více. 
Přežijí opravdu jen ti provozovatelé, kteří si 
správně nastaví směr a udrží péči o klienta. 
Trh tedy do budoucna, výhledově do pěti 
let, ovládnou velcí hráči a několik málo těch 
kvalitních menších. /hs/
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Společnost Austin Detonator s.r.o. zís-
kala inovační voucher ve výši 190 000 ko-
run na spolupráci s Centrem polymerních 
systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Předmětem spolupráce, která byla zahá-
jena v minulém roce a trvala až do letoška, 
bylo zvýšení pevnosti hadiček, které vedou 
impulz roznětky k důlním rozbuškám. 

Tyto hadičky, vyrobené z polymer-
ních materiálů firmou Austin Detonator, 
se v praxi využívají při řízené detonaci 
v dolech, a proto musí splňovat specifické 
vlastnosti, co se týče odolnosti vůči vněj-
ším vlivům, pevnosti, ale i schopnosti vést 
impulz výbuchu.

Výzkum vedený doc. Ing. Tomášem Sed-
láčkem, Ph.D., z Centra polymerních sys-
témů se sestával z několika částí. V první 
fázi se jednalo o charakterizaci stávajících 
hadiček, a to za pomoci mikroskopických, 
spektroskopických a dalších postupů.

Hlavní částí výzkumného úkolu pak byla 
úprava materiálu, ze kterého jsou hadičky 
vyrobeny, a to nejen pomocí kombinace 
použitých typů polymerů, ale i přidáváním 
různých druhů aditiv, která se poté testo-
vala a nakonec byla pro výrobu zvolena ta 
nejvhodnější. 

Na Univerzitě Tomáše Bati byla pro toto 
testování navržena nová koextruzní hlava, 
která byla s využitím 3 extruderů použita 

pro přípravu testovacích hadiček. Výsled-
kem je třívrstvá hadička. Vnitřní vrstva ha-
dičky slouží k dosažení dostatečné adheze 
použité pyrotechnické složky, která vede 
detonační impulz. Vnější vrstva hadičky 
zajistí odolnost především vůči vlhkosti či 
dalším vnějším podmínkám a případnému 
poškození. Prostřední vrstva zajišťuje po-
žadovanou míru pevnosti.

V poslední fázi daného úkolu následovala 
testovací výroba hadiček v rámci polopro-
vozních zkoušek, a to přímo na lince Austin 
Detonator s.r.o. 

Na základě provedených analýz byly 
úspěšně navrženy a otestovány dvě re-
ceptury pro úpravu vnější vrstvy stávají-
cí hadičky vyráběné v Austinu. Dále byla 
připravena a schválena receptura, která 
zvyšovala pevnost hadičky z nosnosti pů-
vodních 22 kg na nosnost alespoň 30 kg.

„Spolupráci s docentem Sedláčkem 
a Centrem polymerních systémů hodnotí-
me jako velmi přínosnou. Byli jsme spoko-
jeni nejen proto, že byly splněny plánované 
cíle, ale dokonce došlo k doplnění další 
spolupráce v průběhu projektu,ˮ shrnuje 
Jaromír Fiala z Austin Detonator s.r.o.

Další případové studie spolupráce firem 
a výzkumných pracovišť, realizované nejen 
letos, ale i v rámci inovačních voucherů 
přidělených v minulých letech, najdete 
na www.objevtesmer.cz. /tic/

inovační vouchery: cps vyvinulo detonační 
hadičky pro austin detonator

dotace pro obce

Seminář k aktuálním výzvám 
Integrovaného regionálního operačního  
rogramu zaměřený na dotace pro obce 
pořádá Eurocentrum Zlín ve spolupráci 
s Centrem pro regionální rozvoj. 
Akce se koná 23. listopadu v budově 
Podnikatelského inovačního centra. 
Vstup je zdarma. Pro účast je nutné se 
registrovat na pekajova@euroskop.cz.

na podporu cestovního 
ruchu jde 70 milionů 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí 
o dotaci na podporu cestovního ruchu 
pro rok 2016, konkrétně v rámci 
podprogramu Cestování dostupné 
všem Národního programu podpory 
cestovního ruchu. „Cílem této podpory 
je zvýšení podílu cestovního ruchu 
na prosperitě regionů, vytvoření 
ekonomických podmínek k iniciaci 
a podpoře aktivit v této oblasti. Česká 
republika má co nabídnout a musíme 
nadále pracovat na tom, aby čeští 
i zahraniční turisté rádi objevovali kouzlo 
naší země. Tato podpora je logickým 
vyústěním toho, že oblast cestovního 
ruchu není podporována z evropských 
dotací,ˮ uvedla ministryně pro místní 
rozvoj Karla Šlechtová. 

Podpora je dále zaměřena na tvorbu 
nových produktů cestovního ruchu, 
aktivní začlenění cílových skupin, pro 
které je účast na cestovním ruchu 
obtížná, do aktivit cestovního ruchu, 
snížení sezónnosti, vytvoření podmínek 
pro zlepšení infrastruktury cestovního 
ruchu a zpřístupnění atraktivit.  Výzva 
byla vyhlášena 1. listopadu 2015 
a příjem žádostí začne od 1. prosince 
2015 do 15. ledna 2016. 

Rozpočet podprogramu v rámci první 
výzvy pro rok 2016 se předpokládá 
ve výši více než 70 milionů korun. Podpora 
bude poskytována formou dotace, která 
může dosáhnout maximální výše 50 % 
celkových uznatelných výdajů akce 
a je poskytována v režimu de minimis. 
Podpora je určena podnikatelským 
subjektům a obcím, vyjma statutárních 
měst. Podpořeny mohou být projekty 
zaměřené například na budování 
odpočívadel, center služeb pro turisty, 
na zpřístupnění atraktivit cestovního 
ruchu,   zlepšení či vytvoření navigačních 
a informačních systémů pro senzoricky 
postižené nebo na pořízení zařízení 
pro bezpečné parkování kol a úschovu 
zavazadel – parkovací domy a věže.

Pravidla pro výběr dodavatelů v OP PIK je 
název semináře, který ve čtvrtek 26. listopa-
du pořádá ve Zlíně v budově Podnikatelské-
ho inovačního centra Regionální kancelář 
pro Zlínský kraj agentury Czechinvest. Cílem 
je seznámit žadatele v Operačním programu 
Podnikání a inovace pro konkurenceschop-

nost se správným postupem a nejčastějšími 
chybami spojenými s výběrem dodavatelů. 
Účast je bezplatná. Vzhledem k omezené 
kapacitě je účast možná pouze pro regis-
trované, a to maximálně pro jednu osobu 
na firmu. Registrace je možná na adrese  
michaela.pernicka@czechinvest.org.  /tic/

poradí, jak vybrat dodavatele
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Promyšleně a efektivně 
„Rozsáhlá investice je závěrečnou fází 

modernizačního procesu, jehož cílem je 
dosáhnout nejen vyšší kvality, ale přede-
vším efektivity výroby. Před třemi lety jsme 
deklarovali, že budeme pečlivě vyhodnoco-
vat trendy na trhu, abychom dokázali sladit 
vnitřní potřeby firmy s požadavky našich 
zákazníků. Výsledkem je nově koncipova-
ný technologický řetězec, který nás v do-
minantních oblastech naší činnosti staví 
na pomyslný vrchol,“ říká prokurista firmy 
Ing. Radim Hotař.

Otrokovičtí tiskaři si na velká slova ne-
potrpí, ale sluší se dodat, že celou investici 
řeší tiskárna z vlastních zdrojů bez vyu-
žití jakýchkoliv dotací, což dokazuje její 
životaschopnost a porozumění potřebám 
zákazníků.

technologická převaha
Zásadní oblasti činnosti tiskárny HART 

PRESS jsou tři. Klasický merkantilní tisk, 
tedy letáky, brožury, katalogy a obdobné tis-
koviny, výroba obalů se zaměřením na eti-
kety a kartografická díla, zejména mapy 
všech druhů a provedení. V tomto segmentu 
je HART PRESS jednoznačným leaderem 
domácího trhu. Proto není divu, že jedním 
z nových technologických prvků je špičkový 
skládací stroj, který dokáže automaticky 
provádět několik po sobě jdoucích složitých 
přeložení. Na jedné straně do něj vstupuje 
potištěný arch papíru, na konci je hotová 
složená mapa… Dalšími prvky nové „vý-

zbroje“ jsou sofistikované řezací centrum, 
lepička knižních vazeb s automatickým tro-
jřezem, moderní snášecí drátošička a pro-
tlačovací nožový lis na etikety. Podstatné 
je především to, že nové stroje uzavírají 
technologické okruhy a umožňují tiskárně 
kompletovat výrobu v čase na jednom mís-
tě, plánovitě a efektivně.

Hart press: vlastními silami & pod jednou 
střechou
Pořízením tiskového stroje formátu B1 vstoupila před třemi lety otrokovická 
tiskárna do první tiskařské ligy. Další zásadní krok vstříc potřebám zákazníků 
přichází právě nyní a týká se především fáze dokončovacího zpracování tiskovin. 
Sestava nových post-pressových strojů zajišťuje služby, které tiskárna musela 
dosud kooperovat, což se odráželo jak v ceně, tak v termínech dokončení.

stroje a lidé
Pro úplnost dodejme, že inovace a rozší-

ření se dotkly také oblasti digitálního tisku, 
který dnes tvoří nedílnou součást nabídky 
každé renomované ofsetové tiskárny. 

Tisková výroba je vysoce konkurenč-
ním prostředí s enormním tlakem na cenu, 
v němž může uspět pouze podnik se špič-
kovým zázemím. Vedle technologií jsou to 
totiž pořád lidé, kteří rozhodují o výsled-
ku každé zakázky. Moderní stroje musí 
obsluhovat vysoce kvalifikovaní, zdatní 
a kreativní lidé, kteří si uvědomují svůj díl 
zodpovědnosti za zdar díla. Přidaná hod-
nota společnosti HART PRESS má kořeny 
právě ve využívání potenciálu zaměstnan-
ců. Stroje a lidé zde tvoří dokonale sladěný 
celek.

Zákazník především
„Bojím se, že je to hrozná fráze,“ usmí-

vá se Ing. Hotař, „ale pro nás je skutečně 
alfou i omegou zákazník“. „Náš trh je malý 
a uspěje na něm jen ten, kdo neustrne. In-
vestujeme do technologií, hledáme rezervy 
a snažíme se, aby perfektní byly nejen naše 
výrobky, ale celý systém péče o zákazníka. 
Máme zastoupení v Praze a Vídni, půso-
bíme na Slovensku, hledáme nové a nové 
možnosti. Chceme, aby naše značka byla 
vnímána jako synonymum špičkové tis-
kařiny a férového jednání“.

Co dodat? Potvrzuje se, že spojení po-
ctivé práce s vysokou firemní kulturou je 
cestou k úspěchu. 

A to je dobře. Nejen pro HART PRESS, 
pro nás všechny.
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»  Výroba ozubených kol a řemenic 
dle výkresové dokumentace

» Válečkové a dopravní řetězy a řetězová kola
» Prodej normovaných převodů – ozubené hřebeny 
» Závitové tyče a matice – NEREZ, OCEL, BRONZ
»  Prodej technických plastů - tyče, 

desky – POM-C, PVC, PET 

Více informací na 
www.rtox.cz

DIVNICE 139 
(průmyslový areál) 
763 21 Slavičín                          
email: info@rtox.cz
Tel: 605 223 220

Děkujeme všem zákazníkům za projevenou důvěru v roce 2015 
a těšíme se na další spolupráci.
V novém roce vám přejeme mnoho úspěchů jak v osobním, 
tak i v profesním životě.

Výroba ozubených kol

PATRICK, s.r.o., 
Kvítková 248
760 01 Zlín
Tel.:  577211206, 

724553772 

www.patrick-zlin.cz

v letošním roce
nově na adrese
ul. Kvítková

Prodej, servis, půjčovna zahradní a lesní techniky.

nové větší 
prostory

í 
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Čtyřkolka s mimořádnou    
   výhodou 60 000 Kč!

Simcar s.r.o.
Fryšták u Zlína 

Mob: 724 209 511, tel: 577 911 653, 
prodejna@simcar.cz, Www.Simcar.Cz



  dodávky stanic na výrobu dusíku 
na místě (on-site)

  vyvíječe stlačeného dusíku 
v kvalitě průmyslové a potravinářské

  maloodběratelům nabízíme prodej 
dusíku v tlakových lahvích a svazcích 
čistota 3.0 a 4.0

 čistota a tlak dusíku dle požadavků zákazníka

 membránové generátory od 95 % do 99,0 %

 PSA generátory od 500 ppm až 10 ppm

 návrh, projekce, realizace, revize stanic N2

 životnost min 10 let

 záruka 5 let na generátor

 spolehlivé a moderní zařízení

 rychlá návratnost

  cena za m3 N2 
až 10× nižší než je běžné 
na trhu s plyny

našenabídka

Mimo jiné zajišťujeme prodej a servis kompresorů, dodávky 
a projekce systémů na průmyslové chlazení vody a olejů

Najdete nás v Průmyslové zóně Lukov u Zlína
JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o.

Odstřihněte se 
od závislosti 
na dodávkách 
dusíku!

Vyrábějte 
si ho sami 
na místě!

   +420 605 981 475
 +420 577 9 1 1  26 3
 info@kompres.cz
 www.kompres.cz

více informací na www.dusik.info

www.14-15.cz/pronajem

PRONÁJEM JEDINEČNÝCH INDUSTRIÁLNÍCH PROSTOR  

PRO SPOLEČENSKÉ, FIREMNÍ  A VZDĚLÁVACÍ AKCE VŠEHO DRUHU

• multifunkční přednáškové sály
• variabilní prostory foyer
• venkovní platforma

• prohlídky muzejních a galerijních expozic 
• cateringové služby
• podzemní parkování

info@14-15.cz, tel.: 573 032 111


